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Falar de voluntariado pressupõe experiência de voluntário. Ora eu não a 

tenho. Passei a vida a desenhar, a desenvolver e a reformar serviços e 

instituições, isto é, a organizar os meios materiais, organizacionais e 

financeiros. Só muito tarde me dei conta de que as pessoas são mais 

importantes que as organizações. Falar de voluntários e voluntárias implica 

refletir sobre pessoas, sobre as suas doações e sobre o seu espírito. Escassa 

qualificação detenho pois para vos acalentar a alma. 

Neste contexto, porquê então a minha aceitação de intervir? Primeiro, por 

sentido de dever, toda a vida a lidar com a saúde não seria legítimo escusar-

me a falar sobre voluntariado na saúde; depois, porque ao contrário do que 

dizia Lavoisier, na natureza muitas vezes tudo se perde e pouco se 

transforma, se não existir organização; disso talvez tenha experiência; e 

finalmente porque se nunca fui voluntário em hospitais, já assisti à entrega, 

ao apoio quente e profissional dos e das voluntárias e ao olhar reconhecido 

de quem recebe, mesmo muito perto de mim. 

Esta ténue legitimação talvez me permita, agora, ver melhor de longe. 

Tentarei exprimir quais são para mim os atributos do voluntariado, quais os 

seus riscos e quais as suas oportunidades. Terminarei com um apelo, já vereis 

qual é. 

O voluntariado é sempre uma doação, mesmo quando nos tempos pós-

medievais ela era por vezes forçada. Forçada quando Dona Leonor forçou a 

mão de Dom João II a utilizar recursos da casa de Barcelos e mesmo da casa 

real para construir as primeiras misericórdias. Também quando a sua 

persuasão convenceu os grandes senhores locais, onde já só para o Rei 

restavam os caminhos e as estradas, a erigirem obras pias para acolher e tratar 

os deserdados da fortuna. Finalmente quando o efeito de emulação coagiu os 

mais importantes senhores locais a seguirem o exemplo da Rainha.  

Tudo mudou muito em cinco séculos. Os homens bons dos concelhos 

abriram as portas das Santas Casas aos burgueses, comerciantes e letrados. 

A aventura ultramarina obrigou os reis a organizarem serviços de saúde 
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coletiva eficazes. O século das luzes justificou pela ciência a utilidade do 

investimento na saúde. As organizações da saúde, no final do século XIX e 

no início do século XX receberam o grande apoio do poder real, com a 

doação a ser apanágio de mulheres, como Dona Estefânia, Dona Maria Pia, 

Dona Amélia e também de homens como Dom Pedro V, Dom Luís e Dom 

Carlos. A República tornou público o dever privado, sem nunca tocar nas 

Misericórdias, algumas das suas maiores figuras foram provedores: António 

Luís Gomes (Porto), José Relvas (Santarém), Bissaya Barreto (Coimbra), 

Pereira de Miranda (Lisboa), por exemplo. Mas o espírito de então pouco 

tinha a ver com o moderno voluntariado. A estruturação das classes era muito 

mais marcada que hoje e nada na lei referia o direito do cidadão à proteção 

da saúde e o dever do Estado de o realizar através de um serviço público, o 

SNS. O voluntariado de hoje tem certamente muitas raízes coletivas e 

individuais, temporais e espirituais. Ele não seria como é, se cada voluntário 

visse no outro um ser não apenas carente, mas dependente; ora hoje vê no 

doente um ser igual a si, verdadeiramente um seu semelhante, um 

beneficiário que as circunstâncias da vida podem transformar em doador, 

passando ele a beneficiário. A igualdade de todos perante a lei ao replicar a 

igualdade perante a vida deu um novo impulso a esta doação de nós próprios. 

 

O voluntariado é também uma terapia. Em primeiro ligar, integra-se na 

terapêutica de conforto, confiança e esperança, essenciais para a manutenção 

e recuperação do doente. O voluntário faz parte da equipe terapêutica. Mas 

esta é uma terapia recíproca. O voluntário absorve a experiência quotidiana 

e aperfeiçoa a sua própria atitude, ou seja aproveita a terapêutica que ajuda 

a ministrar para também beneficiar pela satisfação do dever cumprido e pela 

gratidão dos pequenos afetos somados no dia-a-dia. 

O voluntariado é uma forma de desenvolvimento de recursos humanos, é um 

recurso educacional polivalente: aproveita ao doente, ao voluntário, à equipa 

de saúde e ao hospital. O voluntário participa mesmo sem o saber, nas 

funções educativas dos serviços de saúde. A sua doação é pedagógica pelo 

desinteresse pela entrega. 

Os voluntários são uma peça importante das equipas de saúde pública. O 

convívio com a doença leva ao aumento do seu conhecimento sobre as 

causas, o processo e as consequências. Sobretudo na longa doença crónica, 

como o cancro, o voluntário bem preparado pode funcionar como agente de 

saúde pública, alertando para sinais precoces e chamando a atenção para os 

ganhos reais em saúde no diagnóstico atempado. 



O voluntariado é uma das chaves da abertura à comunidade do hospital-

fortaleza. Nos dois últimos séculos não nos demos conta que ao construirmos 

grandes hospitais erigíamos fortalezas com pontes levadiças, portas 

aferrolhadas, seteiras e barbacãs. A fortaleza-hospital tem levado décadas a 

abrir-se ao exterior, em contexto onde a especialização das técnicas, das 

profissões e das terapêuticas parecem conspirar para o fechamento do 

hospital. A sua grandiosidade transforma os corredores em dédalos, as 

consultas em caves secretas, as urgências em lugares reservados de admissão 

seletiva. Ora o voluntariado pode oferecer a chave da sua abertura aos que o 

procuram, pode estender tapetes vermelhos para o acesso ao hospital-

fortaleza. 

O voluntariado é um agregador social e sê-lo-á com tanta mais evidência, 

quanto mais socialmente diversificado for o tecido que o constitui. O 

voluntariado, mesmo quando se inicia por um conjunto de boas almas com 

caraterísticas sociais comuns, ganha com o alargamento da sua composição 

a estratos representativos de todas as classes que procuram o hospital. À 

porta do hospital o voluntário despe os seus sinais exteriores de classe, veste 

uma bata, a que hoje ireis envergar e integra-se num corpo comum de 

soldados onde as graduações são geradas internamente, sem influência do 

passado, da família ou de outros pergaminhos. Não se trata de igualitarismo 

forçado, mas de igualdade de partida para que todos sejam aceites da mesma 

forma por todos os que de vós carecem. Os únicos sinais distintivos devem 

ser os resultantes do desempenho interno, para cuja avaliação os corpos de 

voluntários devem desenvolver critérios adequados. Se o voluntariado 

transportasse para dentro do hospital a estratificação da sociedade civil 

estaria a cometer o erro inadmissível de estratificar a doença e os doentes. 

O voluntariado pode constituir um veículo para o tão desejado 

empoderamento do doente, no sentido da superação de algumas das suas 

dependências, para colaborar mais ativamente no processo terapêutico e 

recuperador. Quando tanto se escreve hoje sobre a necessidade de ultrapassar 

a passividade do doente, aproveitando as virtudes terapêuticas da assunção 

plena das suas próprias responsabilidades, o voluntariado pode ser um 

grande aliado do doente. Aliado contra o hospital, não; apenas contra a 

doença. O voluntário pode ser de grande ajuda ao doente para reganhar a sua 

autonomia, a sua autoconfiança. O voluntário é essencial para o doente 

recuperar autoestima, prazer no cuidar da sua figura, mesmo que apenas da 

sua aparência, o gosto pela vida. 



O voluntário pode ser uma peça da equipa de suporte espiritual. Terá que 

receber formação adequada e nem a todos se pode pedir que exercitem essas 

capacidades. Mas aqueles que para tal sintam vocação podem ser preciosos 

auxiliares do apoio espiritual, religioso ou laico, que todos sabemos ser tão 

importante no processo terapêutico. 

Este conjunto de atributos pode ser melhorado e desenvolvido. Mas se 

queremos desenvolver o voluntariado teremos também que entender os 

riscos que lhe andam associados.  

O primeiro risco tem a ver com a posição do voluntariado dentro do serviço 

de saúde. Uma posição difícil, que vai contra a linearidade dos organigramas 

perfeitos, uma posição onde simultaneamente deverá existir dependência e 

independência: dependência do poder interno do hospital, pois terá que haver 

sempre alguém que mande e muitos que obedeçam; mas independência e 

colaboração coadjuvante em relação ao poder estabelecido quer o 

hierárquico, quer o funcional, quer o técnico. Ao voluntário pede-se a 

superior inteligência de saber colaborar, saber ajudar, sem querer mandar. 

O segundo grande risco é a sustentabilidade do corpo ou equipa de 

voluntários. As melhores intenções tendem a ficar pelo caminho se não 

forem criadas condições para a sua sustentabilidade. Não basta agregar boas 

vontades e tempo livre, é necessário criar condições para a sustentabilidade 

do esforço inicial. Aceitação interna, reconhecimento da importância 

terapêutica, alguns recursos de instalações e até equipamentos, certamente 

alcançáveis no esforço inicial, mas difíceis de manter com o tempo, em 

especial em condições adversas de mudança de protagonistas, sequelas de 

pequenos conflitos ou perda de entusiastas carismáticos. Como sabeis pela 

experiência desta casa leva tempo a garantir sustentabilidade, ou seja a 

capacidade de o movimento singrar mesmo com vento adverso, o que aqui 

creio nunca ter existido. Estas considerações destinam-se sobretudo aos que 

pretendam começar de novo em terra incógnita. 

O terceiro risco tem a ver com a anomia, o desinteresse do meio existente. 

Será necessário coragem, entusiasmo e resiliência para lutar contra a 

passividade, a postura de casulo, o ceticismo militante, a crítica fácil e 

lentamente destrutiva. Os voluntários terão que se revestir de uma couraça e 

de agirem pelo exemplo, mas com a cabeça. 

Talvez o risco inicialmente mais difícil de superar seja o relacionamento com 

os profissionais que tratam o doente. É natural a postura inicial de 

afastamento ou de separação de águas, com escassa abertura do 

profissionalismo triunfante ao contributo que começa por ser amador, antes 



de ser reconhecido. Este processo só termina quando os voluntários forem 

internamente aceites na equipa terapêutica, quando esta reconhecer o 

contributo daqueles e estes reconhecerem com rigor os limites da sua 

intervenção. 

Um outro eventual risco, a rivalidade entre organizações ou dentro da mesma 

organização é bastante mais fácil de gerir. Certamente mais rara, quero crer. 

Em situações limite, ao poder interno das equipes de voluntários, ou ao poder 

estabelecido dentro do hospital caberá dirimir conflitos. 

Um outro risco, já atrás referido, tem a ver com a estratificação social, 

horizontal ou vertical que se venha a criar na constituição das equipas. Se os 

voluntários forem vistos do exterior apenas como um grupo de amigos, 

agregados por razões de importância social, interesse comum, educação 

superior ou proximidade especial ao estabelecimento, não estaremos perante 

um corpo de voluntários mas perante um grupo de amigos. Pode a amizade 

ser o cimento inicial da coesão, sem dúvida. Mas os fatores do agrupamento 

transportados do exterior podem não perdurar sempre e claudicando, fraturar 

o grupo que entretanto cresceu dentro do hospital. Quem dirige voluntários 

tem de saber interpretar dinâmicas de grupo, de as saber gerir, de prevenir e 

resolver conflitos. Isso pode nascer da experiência de vida, mas também se 

pode aprender, desde que haja humildade para reconhecer os limites de cada 

um. 

Um corpo de voluntários tem uma dinâmica de crescimento que carece de 

ser interpretada. As tarefas são exigentes, tanto física como emocionalmente. 

A fadiga deve ser vista como natural, e as saídas serão tão normais como as 

admissões. Quem sai, qualquer que seja a razão, deve ser tratado com carinho 

e consideração igual ao que entra. O reconhecimento público, os pequenos 

prémios de gratidão não devem ser usados apenas para aprimorar o 

desempenho, mas também para gratificar quem prestou honrados e 

generosos serviços e se afasta por razões que não tem que explicar. A fadiga 

sente-se, observa-se, não carece de justificação. 

Finalmente dois riscos ligados ao poder: o risco da ambição e o risco da 

inveja. Naturais sentimentos humanos, mas aqui particularmente sensíveis. 

Se a ambição pessoal move montanhas, a sua energia deve ser canalizada 

para o bem comum, não para a glória pessoal. Se a inveja está sempre 

presente nos nossos corações, como algumas bactérias no intestino, ela deve 

ser contida logo nos primeiros exercícios. Uma doação pode ser de esforço 

desigual com resultados diferentes, mas nunca deve gerar em cada um a 

sensação de que faria melhor que o outro se não fossem circunstâncias 



adversas. A adversidade combate-se com o trabalho, não com rivalidades ou 

desculpas de mau cumpridor. 

 

As oportunidades são, porém, imensas. Se a dor aproxima, a tragédia 

mobiliza e pode vencer a rotina ou o refúgio emocional. A esperança no 

progresso científico também impulsiona a agir. O que implica conhecimento, 

informação disponibilizada e aprendizagem. Um corpo de voluntários deve 

criar condições para disseminar o mais moderno conhecimento sobre a 

doença e as suas sequelas e combates. Não faltarão cientistas e clínicos de 

boa vontade para tornarem familiar a doença e as esperanças de cura entre 

os e as voluntários. 

O reconhecimento da doação não tem forçosamente que permanecer 

anónimo. Respeite-se quem prefira o anonimato mas não se vilipendie quem 

ganha energias com o reconhecimento. É humano. Todos valorizamos o 

reconhecimento como um estímulo. É de resto esta a razão por que aqui 

estamos. Inveja e generosidade fazem parte naturalmente do mais recôndito 

da alma humana. Não podemos recalcá-las nem exaltá-las. Temos apenas 

que as saber gerir, fazendo sobressair a doação de entre a platitude da 

desconfiança. O voluntariado é uma docência, ensina pelo exemplo, não pela 

exibição, conduz pela persuasão não pela coação. 

O pluralismo deve ser um atributo do voluntariado. Hã muitas formas de ser 

útil: apoiando doentes, dialogando com famílias, embelezando os serviços, 

humanizando os hospitais, ampliando o conforto, disseminando arte e 

beleza, pela imagem, pela música, pelo humor que suscitem e estimulem a 

sensibilidade, afastem os fantasmas de cada um e promovam a paz interior. 

O envelhecimento das sociedades gera seniores experientes, motivados, 

sabedores e desejosos de devolver à sociedade parte do que dela receberam 

em carreiras bem sucedidas. Um imenso capital humano que deve ser 

aproveitado. E para os mais céticos, para aqueles que acham tudo mal, que 

não há governos decentes, nem os valores de outrora, o voluntariado pode 

ser uma forma de independência face ao mundo que consideram cruel, pode 

ser um pretexto de realização pessoal. O cumprimento dos deveres da 

solidariedade amaciá-los-á, promovendo a sua reconciliação com o mundo 

que, com todos os defeitos será hoje melhor que ontem e amanhã melhor que 

hoje, desde que todos o queiramos e para tal trabalhemos. 

 



Caras e caros amigos:  a bata que vos será entregue, de escasso valor material 

tem elevado conteúdo simbólico, reconhecido por gerações de voluntários 

que convicta e militantemente prepararam e convocaram esta cerimónia. Não 

vivemos para os símbolos, mas vivemos com símbolos e com eles nos 

aperfeiçoamos. A minha presença e estas quase pretensiosas palavras são 

muito pouco, comparadas com o valor da vossa dedicação real e potencial. 

Mas são o meu modesto contributo. Ao prepará-las e ao proferi-las ganhei 

mais consciência do longo caminho que teremos à nossa frente. É certo que 

afinei a minha sensibilidade, mas mais que isso abri o meu espírito para mais 

e melhor poder contribuir. Desejo-vos do coração a plenitude da satisfação 

de um dever cumprido e acima de tudo, um estímulo ao trabalho difícil de 

reconstrução da esperança.  


